
TORSDAGSii0DET d. 3o. Marts 1978. 

Til stede var: Martinus, Tage B., Sam, Inge s., Eri:;: w·., 
Svend .Å.ge, J0hn, Solvei(:;, Just, Bertil, 
Else, Sysse, Grete, - Willy. 

An__g_. sidste ref C?rat :_ 

- hojttaler - og forstr:;rkeranl,3g3et i foredrags,salen i 
:~lint. Grete: ./\.lle nysanslcaffelser er indtil videre .stil-~ 
let i bero af okonomiske grunde. 

- An[j. leje af anl:~2g: Problemet er nu blevet LJst derved, 
at Morten kommer til Klint i 6 uger, og har stillet sit 
eget anl~g til ridighed gen~em hele denue periode. 

- Uret i sc .. len på Mariendalsvej: John ta.r.ser det med til 
reparation i aften. 

Sidste r-=ferat: 

Rettelse: Ang. tidspunktet for middagsmåltidet i Centret 
til sommer: Skal v--:;re kl. 17. oo - ik\::e kl. 12. oo. 

Refe~atet ~odkendt. 

Ret;telser i 11'Io.rtinus ~ bø.c_er. Bertil stillede et spørgs-
mål i denne forbindelse. 

hnrtinus understregede ie;en meget kraftigt, at der intet 
mJt·ce rettes i skrifterne. "Om noc;et er s:crevet 11 primi-
tivtn, s ":_ skal det bliv.,e stående 11 prirJ.itivt 11 • - 11 _;-olk må 
r~err,re se, at jeg il(-:e er sc2rlig belc2st 11 • nstavefejl må 
c;e:cne - efter samr2,d - rettes." 

:1estz.~elsesm0der: v/Grete. Der havde V8ret et mode, hv0r 
spørgsmålene om copy_rtg__ht og 

s::i.l'.:e ns Jkonomi var ·blevet diskuteret. Indtil videre var 
der lukket for alle udgiditer, således 3.t alle mindre eller 
storre arbejder måtte stilles i bero. 

Ung_eryj.._SJ].i-..:12G..sn;r.:.uJ:21?_en.:.. Ta~)e Duch: Der havde ingen moder 
vc3ret. Som.Jerprogr2.m,~1et ve.r laQ;t. 

Gruppen h2.vde foretaget en unders Jgelse af, hvorlede-. en 
p&trmkt undervisn_.:i.n;;sf cn:,ITT. til sommer ovt. ville blive 
modt,'.(jGt: D. v. s. hvilken undervisningsform var der st0rst 
interes,c·:e for blandt n~stc ars delt:i.gere po. Iaint: 1) Den 
som f0roslåot af Rolf: Gennemgang af Livets Bog, der im
plicerede forberedelse til de forskellige lektioner, el-
ler: Dot tr2ditionalle foredrag. Eftor foresporse hos do, 
der har lejet sig ind til dato, viser GCnnenson , stJrst 
interesse for dot traditionelle foredrag. 

Internn.tioncl U);_e_._ ~~il dato :v.vde der til:11eldt sig 4, 
men det h:_T heller il;:';:c vc~ret c.'nnon

ceret i år. Der vil i denne uge i Xlint blive arran~eret 
samtalegrupper fir de interesserede udl~ndin3e, mon incon 
cn0els 1:e - oll8r andre-forodrr.:; udovor cle dc-:i.nske. 
Gr8te: D;:;r V.'.r tilmoldt 5-G tys', ,Jro, der komn;:;;r i de 
L:irst u:_,er. 



side 2. 

··) o, ,.f ;· n r'"" ,-10 
3o.3.78. 

Kl,intgr,uppen. Tago B./E:enning. Der havde været til-
fredshed med resultatet af påskens praktiske 

arbejde i Centret i Klint. Der var arbejdet på nedriv-
ning af skur og opbygning af cykolskp:r, kloakarbejde, 
lapning af ta3e, rcng:Jring, maling samt flisearbojde 
på det nye hus på campinc;pladscn. Der havde v~:;ret ca. 
55 deltagere, hvill:et måtte anses for maksimum. 
"Velf::::;råshuset", der var b0regnot til at koste loo ooo 
kroner, havde indtil nu - det skal stå f3rdigt til S8-
sonens begyndelse - koste~ 150 ooo kroner. Det blev dis
kuteret, hvorledes tilmelding?n tilfrivillig a.rb~,jdskraft 
skulle reguleres fremover. I år havde kontoret rn2.t·cot ~ 
afvise en del. Diskussionen om dette må afsluttes til nC'JStc 
forAr, når problomorno moldor sig igen. Problo~stillinG-
on var: Dor skulle være et rimeligt forhold mellem ar
bejdsindsats og ud~iftor (varme), - skulle man indkredse 
et udvalgt arbejdshold? hvormo 6ot skulle man give 
si1:5 tid til at 11 hyggc 11 , - hvilken slags "sortering" skulle 
der til - om nogcn1 

~08: - ons:---cr stadig materiale til trykning af ~O:Sr10S. 
Siggo, Stoc'~holm, vil scndo f0tomonta3c over ny 

lokaler i Stockholm. - Tova Asmussen og Mo3ens vil 0gsa 
sond0 artikler. 

Bertil: Harald Magnus son, Svcrigo, h,·1r forcspur:;t om 
indtalinp.; aLbånq_på svunsk, S')ffi hs,n vil :;ive; til ve:n·.l-.;r 
03 bckondta, der også ar interesseret i 2nalyserna. 
Iflg. copyrisht 2.r dattu ik1 :0 till2doligt. 

Ifartinus_ Er i~'i:1::0 intor-.::sscrot forolobig i yrivatc bånd- : 
Q:Q.tp..s_c:lscr. Vi har ingen kontrol med d0m. Sener,), no.r 
sa0 cm '-:r blGV,/c orc;anisorot, kan dotc kom;;10 1)å tale. 
Mon nu er dc·t ik',ec unskoligt at spr1..,do den slags til all0 
s ide;r u:::msc.:t hvor sodo hcnsigtorn0 måtte vc3re. 

Vod samm0 lojligh,:,;d kom Hartinus ind piii. forlobct og ram
mornc f 0r all0 de moder, d0r oft1.,;rhåndon afholdes onl·~ring 
ca.-il·,n· "a"mi'ni'strat1.·on ·:,-11·nt ,,.·,nr·,1s1- 1rys1- O SV ) nl" 7 1 ~ Q V - • J.• 1. ' 1.1. ' J..J ... ~ v ~ ' iS ... ' • • • , ,.:J .1.~ _ ~ 

afholdes på Instituttet og ikko i private hjem. Do priv2t 
holdtc moder kan giv~ anledning til klikedannelse, 
ullor til 11 ulogiok0 syrn- og nntips.tis:r" • S,1gon og c1Gns 
aJ;::tivi te ter s~;::21 dyrkes i runkultur. 

Afb;.;nytte,;lson o.f l'.JAtlor på Instituttot. Dot storo 10-. 
l:,Il__; ovc:npå b.Jr D..11Vs)ndcs til bcstyrolso,smodor o. lic;n., 
f .o::.:s. g·:stob.,;søg. - Dot lillu lok,1lc i 'k~::ldo:r:0n k~::::1 
bunyttos til mindre m0dor og studioKruppor. 

M.-:-,_rtin_us_: Vi or ikke .Jn for0ning • .Ga:;;,"n ,;r lig mod do 
in-c;,,;rc;ssor.__:do modo.JJ}bc,jdor,::s sas. iL'.n L::m 32, ud og ind 

o.f st:ig,,n, som m2n vil. Vi må s )~2,._: '.:;.t v:,:;r,; vonDor - dot 
or dot vigtigsto. 



-
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Gro to: M2rk0t: c sk2.l f orcs i alle KOSl-lOS-publik2.ti
onorno mod Jjebliklrnlic; virkning. 
I samr:1c f0rbindolsc blov også diskuteret Q_o~iflt for 
0vorsc3ttcr0ns . arbejde. 
Gfotc :_ Fru Dunno1,rnl t or blov0t til.skrov0 l ang. sporgs
rnalct om J]o...ll.Q.lld~opyright. 

Ifartinus: - ot forlag ke.n kun få rottighodcr til tryk
ning af et b2stemt antal oksomplarcr o..f 011 gog. , 
3v_~nd-::-Agc_;_ Et bostomt forlag må iki:o få onorot pa trykning 
af Instituttets b0gcr samt salc~t af disse. 

'l'Q . .3.913.: Når tiden kommer, vil der blive sat advoko.t0r -
sp'--cialistor - ind på disse: vigtige spor6smal. 

In.E,_9_;_ Dor 0r et stort bch0v i Svorigc for at fa ovorsnt 
Symbolb0g0rnc. - Gornc.:rs kursus bliver i ojcbliklrnt ---=ir-----f otokopior,..,t i .noglu .fa_eksomplc~.ror. 

I1n]'_-gi:g.~: D0t kan no.n ikJ;::-.;. Dot 0r nog-..;t, Martinus har 
f åot f or23r..;t. Iavrigt: Inden R,r Bruus Jonsons udkomm0r 
i 6on, må d0t rovid-..JrJs. -----·-- ·-
fI.h.t. ovcrs8ttclsor: Vi k2n ikke rc.:~n..; mod, at do for-
st0 bliv,...:r p:..:rf\1ktc~ -

Ib.r~i-_Illl§_ slog f2st ig-.:n, ::::.t htin ik).:e: ons:codo nocs.:n nn
dring0r i hems skr-.:;vn0 form. D0t skrovn\.., k a n mist"' en 
del d0rv0d. 

11. Maj 1970 kl. 19,30. 

jm 




